Informace obecního úřadu
Rekonstrukce knihovny
Milí spoluobčané,
jak několikrát avizovala prostřednictvím zpravodaje paní knihovnice
Zajícová, od poloviny července do konce měsíce října vystřídali čtenáře v naší
knihovně dělníci společnosti Commodum spol. s.r.o., aby provedli její celkovou
rekonstrukci. Knihovna byla v roce 1991 přestěhována z budovy obecního úřadu
do nevyužívaného pavilonu mateřské školy. Tyto prostory byly samozřejmě
původně situované pro výuku dětí a ne zcela vhodné pro rozšiřující se portfolio
knihovny – podstatnou část prostor zabíralo nevyužívané sociální zařízení. Podle
návrhu architektonického studia Henkai architekti z Rožnova pod Radhoštěm došlo
nejen k modernizaci prostorů pro skladování knih, ale vznikl i malý salónek
pro pořádání přednášek,
besed a malých výstav.
Spolu
s rekonstrukcí
interiéru
došlo
i k úpravám prostranství
před areálem MŠ –
vybudování parkoviště
jak pro automobily rodičů vozící děti do školky tak pro vozy návštěvníků
knihovny.
Doufáme, že nové prostředí, pohodlí a s nimi i kvalitnější služby
ocení nejen stávající čtenáři, ale přiláká i čtenáře nové.
Modernizace knihovny ve Vidči je spolufinancována Zlínským
krajem. Náklady na tuto akci činily 2 386 404 Kč, z této částky pokryla
dotace ze Zlínského kraje 963 000 Kč.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

ŘK farnost ve Vidči oznamuje, že úmysly mší svatých na I. pololetí roku 2017
se budou zapisovat ve čtvrtek 15. prosince od 14,30 hod. do 16,00 hod. na faře ve Vidči.

Výpis z usnesení č. 15/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 20. 10. 2016
175/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
14. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Bc. Miroslav Chumchal a pan Oldřich Bury a ověřovatelé zápisu
Mgr. Lumír Ondřej a Mgr. Roman Petružela, zapisovatelkou
byla určena paní Eva Kramolišová.
176/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 25. 8. 2016.
177/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 14.–15. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
178/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně
samosprávných celků a DSO, sestavený k 30. 9. 2016 bez
připomínek.
179/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce
za rok 2016 dle přílohy č. 1.
180/2016 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a bere
na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 70238642 za rok 2015 a zprávu
č. 348/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR
za rok 2015, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
181/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje žádost o odkup
části pozemku v majetku obce p.č. 2844 (ost. plocha, ost.
komunikace) a pověřuje starostu obce záměr prodeje zveřejnit
na úřední desce.
182/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informace
o stavu chystaných Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní
a technické infrastruktury.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu

Přijměte srdečné pozvání cimbálové muziky Soláň na

MALÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ a POVÍDÁNÍ
v pátek 16. 12. 2016 od 17.oo hodin v Kulturním domě ve Vidči
jako hosté dětský soubor Valašenka

Usnesení č. 27 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14. 09. 2016
226/2016 Rada obce Vidče pojednala a schválila program
schůze.
227/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 24 ze schůze rady dne 17. 8. 2016, usnesení č. 25
ze schůze rady dne 31. 8. 2016 a usnesení č. 26 ze schůze rady dne
7. 9. 2016. Všechny úkoly byly splněny.
228/2016 Rada obce Vidče bere na vědomí nutnost opravy cesty
u kapličky a pověřuje starostu obce v této věci dále jednat.

229/2016 Rada obce Vidče schvaluje opravu mostu u kina.
229/2016 Rada obce Vidče schvaluje nákup sněhové frézy.
230/2016 Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování služby
s firmou TPweb.cz s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí a pověřuje
starostu obce Smlouvu o poskytování služby podepsat.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 28 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21. 09. 2016
231/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze
232/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy ALPINE
Bau CZ a.s. na opravu místní komunikace u kapličky. Zároveň
schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.

233/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy Auto Kora
top s.r.o. M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí na zakoupení
dopravního automobilu pro SDH Vidče a pověřuje starostu obce
podepsat Kupní smlouvu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 29 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 10. 2016
234/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze
235/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 27 ze schůze rady dne 14. 9. 2016 a usnesení č. 28
ze schůze rady dne 21. 9. 2016. Všechny úkoly byly splněny.
236/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření
v lesích z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/3073/2016/ŽPZE
a pověřuje starostu obce Veřejnoprávní smlouvu podepsat.
237/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o uzavření
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. (IV-12-8012709, Vidče, p.č. 1493/4,5, Šťastná, NNK)

a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
238/2016 Rada obce schvaluje nabídku firmy RADEKOV spol.
s r.o. na nákup izolace na zateplení půdy v Kino klubu Miláno.
239/2016 Rada obce Vidče schválila mimořádnou odměnu
řediteli Základní školy ve Vidči.
240/2016 Rada obce Vidče schválila platový výměr ředitele
Základní školy ve Vidči v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném
znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady
s účinností od 1. září 2016.
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241/2016 Rada obce Vidče schválila platový výměr ředitelky
Mateřské školy ve Vidči v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném
znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady
s účinností od 1. září 2016.
242/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2016 uzavřená dle ustanovení
§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřenou s firmou Commodum, spol. s r.o. na akci „Modernizace
knihovny ve Vidči“, spočívající v rekonstrukci interiéru knihovny
a pověřuje starostu obce Dodatek č. 1 podepsat.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Zprávy z knihovny
Oznamujeme, že v pátek 18. Listopadu 2016
bude knihovna po čtyřměsíční rekonstrukci otevřena
pro všechny čtenáře a přátele knih. Budeme se těšit
na vaši návštěvu.
Božena Zajícová

Listopad v honitbě
Listopad je pro každého myslivce měsícem začátku
intenzivního přikrmování. Letos svatý Martin opravdu, alespoň
symbolicky, přijel na bílém koni, takže zvěř bude vyhledávat
přilepšení v krmných zařízeních o něco dřív.
Listopad je bezesporu i měsícem společných lovů.
Společné lovy se pořádají v polních honitbách na drobnou zvěř
nebo v lesních honitbách na černou zvěř. Náš myslivecký spolek
pořádá v listopadu a prosinci dva hony na drobnou zvěř. Bohužel
stav volně žijících bažantů a zajíců v honitbě je minimální, takže
se jim spíše snažíme vyhnout, a hon je určen hlavně na redukci
stavu zvěře škodné, tedy lišek.
Společné hony jsou ale především společenskou
záležitosti. Je to příležitost setkat se s členy okolních spolků
a po roce si vyměnit dojmy a zkušenosti z uplynulé sezóny.
Společný hon předpokládá dodržování určitých tradic. Především
by měl každý myslivec přijít v mysliveckém oblečení (ne
vojenském) s pokrývkou hlavy. To, že nás pravidelně kontroluje
policie České republiky, jsme si již zvykli. Při kontrole se musí
každý prokázat loveckým lístkem, zbrojním průkazem, průkazem
zbraně, dokladem o pojištění a většinou i dechovou zkouškou
na přítomnost alkoholu. Pokud by se stalo, že některý z výše
uvedených dokladů někdo nemá nebo zapomněl, nesmí se honu
zúčastnit. Taková silniční kontrola je proti tomu „idylka“.
Nezbytnými účastníky honu jsou rovněž honci. Na ty se už výše
uvedená kontrola nevztahuje, ale musí být starší 15-ti let a dobré
oblečení a obuv jsou nezbytné.
Po úvodních formalitách na společném nástupu všechny
účastníky přivítá předseda spolku a myslivecký hospodář. Ten

zopakuje upozornění na bezpečné chování a zacházení se zbraní
a seznámí přítomné s plánovaným průběhem honu. Slavnostní
atmosféru podtrhnou tony troubení na borlici „počátek honu“.
Tuto tradici u nás dlouhá léta drží náš nejstarší člen Ing. Stanislav
Chovanec. Doufám, že již brzy se k němu přidá jeden z našich
mladších členů. Stojí za zmínku, že troubení při lovu je jedna
ze starých tradic užívaná již starými Římany. Lovecké troubení
u nás bylo povýšeno až do královského svatovítského pokladu
na Pražském hradě. Jsou tam uloženy dva umělecky vyřezávané
lovecké rohy - zvané olifanty, které používal při lovu český král
a římský císař - Otec vlasti Karel IV. Poté hon začíná
obestoupením jednotlivých lečí. Odpoledne se končí výřadem,
kde se vzda pocta ulovené zvěři. Předseda krátce zhodnotí hon
a poděkuje všem přítomným. Myslivecký hospodář pochválí
úlovek a vyhlásí krále honu. Troubením „konec honu“ na borlici
je hon ukončen. Poté co si
každý myslivec uschová
zbraň doma nebo do obalu,
může začít „poslední leč“,
kde
všechny
čeká
občerstvení a zasloužený
odpočinek po celém dni.
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Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče
Jednatel
Borlice (B lesovka)

Inzerce

Dny otevřených dveří: 25. - 26. 11. 2016
nebo 13. - 14. 1. 2017
Foto z fotbalového utkání mužů
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Říjen ve videčské škole
V říjnu se školní rok rozjel už na plné obrátky. Učitelé
a také žáci nasadili vysoké pracovní tempo a také o další aktivity
nebyla nouze.
6. října se konala schůzka žáků 9. ročníku a jejich
rodičů se zástupci středních škol, aby našim téměř absolventům
pomohli rozlousknout oříšek, kam dál po základní škole.
Rozšiřování obzorů v oblasti nabídky středních škol
a situace ve světě práce pokračovalo 7. října opět pro naše
deváťáky, ale také osmáky Technickým jarmarkem v rožnovských
firmách REMAK a. s. a ZPV s. r. o. V prostorách firmy REMAK
navíc proběhla prezentace Střední průmyslové školy stavební
z Valašského
Meziříčí
a
Střední
školy
informatiky,
elektrotechniky a řemesel z Rožnova pod Radhoštěm.
7. října zapózovali naši prvňáčci před objektivem
fotoaparátu, aby měli památku na to, jak jim to kdysi ve školní
lavici slušelo.
12. října se žáci 7. a 9. ročníku zúčastnili
zeměpisné přednášky o Filipínách v rožnovském kině.
Téhož dne proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný
klokan pro žáky 8. a 9. třídy. Z celkového počtu 32
žáků s přehledem zvítězil M. Dejmek z 9. ročníku.
Blahopřejeme!
18. října naši školu reprezentoval výběr 11
žáků z 6., 7. a 8. ročníku v okrskovém kole v halové
kopané v Rožnově pod Radhoštěm, kde vybojovali
krásné 1. místo. Velká gratulace panu učiteli
Ludvighovi a jeho svěřencům!

Čtvrtek 20. října byl pro prvňáčky neobyčejný.

Uspořádali totiž s paní učitelkou Slámovou a za podpory rodičů
„Jablíčkový den“. Tento den se četly pohádky, básničky, zpívaly
písničky s jablíčkovou tematikou. Nechyběla ani ochutnávka
výrobků z jablek – moštů, přesnídávek, závinů aj. Vyvrcholením
celého zábavného dne byla soutěž „O nejkrásnější jablíčko“. To
nej… bylo od Adámka Petružely.
22. října v dopoledních hodinách proběhla za podpory
OÚ Vidče Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi pod vedením paní
učitelky Mertové. Výsledkem jejich snažení byla konvička
zdobená ubrouskovou technikou.
Na přírodovědný a dějepisný vzdělávací program se
těsně před začátkem podzimních prázdnin, 25. října, vydali žáci
6. a 7. ročníku v doprovodu pan učitele Ludvigha a paní učitelky
Mertové. Zavítali do Archeoskanzenu a botanické a sladkovodní
expozice Živá voda v Modré u Velehradu.
„Bruslařskou sezonu“ na Zimním stadionu v Rožnově

pod Radhoštěm zahájily 25. října paní učitelky Hladká
a Smílková se svými třeťáky a čtvrťáky.
26. a 27. října se žáci i učitelé dočkali krátkého, ale
vytouženého odpočinku v podobě podzimních prázdnin. Když
připojíme státní svátek a dva víkendové dny, šlo celkem o pět dnů
příjemného volna.
Alena Cábová

Podzim ve školce
Červená jablíčka, žluté hrušky, barevné listí
na stromech. Sluníčko, které všechnu tu podzimní krásu ozáří, ale
nezahřeje tak, jako v létě. Děti pozorují, jak léto odchází a blíží se
podzim. Naše mateřská škola je obklopena rozmanitou přírodou,
proto máme možnost na vycházkách poznávat a nasbírat různé
druhy plodů a přírodnin. Potom již stačí troška šikovnosti
a spousta fantazie k tvořivým aktivitám, které všichni milují.
Když za okny fouká, je to ta pravá chvíle
na vyrábění draků. Jednoduché výtvarné hraní
zvládnou malé i velké děti. Povídáme si, hrajeme,
cvičíme, zpíváme a tancujeme s kamarády –
krtečkem a ježkem.
Než se nad krajinou snesou první sněhové
vločky, musíme ještě uložit některé zvířata zimnímu
spánku.
Součástí uspávání je již tradičně říjnový
pochod broučků. Na jeho příchod se naše školka opět
těšila a úžasně vyzdobila. Rodiče společně s dětmi
vyrobili Podzimníčky z dýní, listů, přírodnin, ovoce
a zeleniny, z polínek, šišek, trávy a větviček.
„Když se stmívá, končí den, lucerničky
rozsvítíme…“ Množství světýlek přilákalo celý
průvod k naší školce. Veselé písničky zpříjemnily
atmosféru při večerní prohlídce krásných

Podzimníčků.
Po pohádce v kině, se ještě někteří odvážní broučci
vrátili zpátky do školky a „zazimovali“ tam do dalšího rána.
Před spinkáním popřáli všem broučkům ať se hezky vyspinkají,
aby měli krásné sny a aby se všichni na jaře probudili zdraví
a měli moc síly. Pak už se jen zachumlali do pelíšku, poslechli si
pohádku o broučkách a spali, a spali.
Ivana Cabáková
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Podzim 2016 – muži TJ Vidče
V českém fotbale došlo před sezónou
2016/2017 k důležité změně, začal platit nový
přestupní řád FAČR. Na amatérské úrovni
skončil pojem hostování a hráči bez
profesionální smlouvy již můžou pouze
přestupovat, celoplošně se zrušily střídavé starty
a projekt farem. Novinkou je i zavedení volného
přestupu hráčů, kdy v termínu od 1. do 20. června může hráč
odejít do jiného oddílu bez souhlasu mateřského klubu. Mimo
tento termín se dá klasicky přestupovat po dohodě obou klubů.
V důsledku těchto administrativních
změn jsme již nemohli u mužstva mužů nadále
počítat
s Jakubem
Macečkem
a Ondřejem
Skotnicou, oba se vrátili do mateřského oddílu
Rožnova p.R a do téhož klubu zamířil ve volném
přestupním termínu Lukáš Fuksa. Dále na přestup
do Stříteže odešel Daniel Martinát. Získat kromě
dvou dorostenců se nám nepodařilo nikoho a tak
jsme u družstva mužů vsadili na vlastní
odchovance, týmového ducha podpořeného
nezbytnou soudržností a bojovností na hřišti.
Trenérem týmu zůstal stejně jako v loňské sezóně
Petr Urban a na místě vedoucího družstva Jiří
Brzokoupil.
Po podzimu v tabulce 10.místo asi
odpovídá jeho současným možnostem. Hlavní
příčinou tohoto umístění jsou na podzim často
nevyrovnané
výkony
týmu,
prohráváme

u posledních Sehradic a týden na to porážíme doma vedoucí
Podlesí. Navíc nám v koncovkách některých zápasů chyběl
potřebný kousek štěstí, kdy tři zápasy dospěly až k penaltovým
rozstřelům ve kterých jsme bohužel ani v jednom případě
neuspěli. Každý rok je soutěž nesmírně vyrovnaná a dramatická až
do jejího konce a tak doufejme, že se kluci na jarní druhou
polovinu dobře fyzicky i herně připraví a opět budeme mít
možnost zhlédnout kvalitní, líbivé fotbalové zápasy. Průměrná
domácí návštěva 150 diváků na zápas je důkazem toho, že Vás
fotbal v jejich podání baví a rádi na něj chodíte. Děkujeme Vám.

Výsledky podzim 2016
Vidče – Nedašov
Slušovice – Vidče
Vidče – Vlachovice
Vidče – Jaroslavice
Brumov „B“ – Vidče
Vidče – Val.Meziříčí „B“
Zubří – Vidče
Vidče – Horní Lideč
Sehradice – Vidče
Vidče – Podlesí
Valašské Klobouky – Vidče
Vidče – Juřinka
Valašské Příkazy – Vidče

2 : 1 ( 1:0 )
2 : 1 PK ( 1:0 ) pk. 3:1
2 : 4 ( 1:2 )
2 : 0 ( 1:0 )
5 : 0 ( 2:0 )
3 : 4 PK ( 1:0 ) pk. 8:9
2 : 1 PK ( 0:0 ) pk. 9:8
2 : 1 ( 2:1 )
2 : 1 ( 1:1 )
1 : 0 ( 0:0 )
5 : 0 ( 2:0 )
1 : 4 ( 1:3 )
2 : 4 ( 2:2 )

Branky : Špůrek Petr, Dobeš Martin
Branky : Křenek Petr
Branky : Urban Vladimír, Drda Pavel
Branky : Nerád Dalibor, Kramoliš Michal
Branky : Branky : Kramoliš Michal 3x
Branky : Kramoliš Michal
Branky : Mičkal Radek, Kramoliš Michal
Branky : Vala Lukáš
Branky : Mičkal Radek
Branky : Branky : Vala Lukáš
Branky : Kramoliš Michal 3x, Vala Lukáš

Krajská soutěž I.A třída skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valašské Klobouky
Podlesí
Zubří
Slušovice
Brumov „B“
Juřinka
Vlachovice
Nedašov
Horní Lideč
Vidče
Valašské Meziříčí „B“
Jaroslavice
Valašské Příkazy
Sehradice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
7
6
5
6
5
5
6
5
4
3
3
2

1
1
1
2
3
1
2
2
0
0
2
2
1
0

2
2
3
2
1
1
1
0
0
3
1
0
1
1

2
2
2
3
4
5
5
6
7
5
6
8
8
10

Tabulka střelců

27: 11
28:14:00
31: 15
35: 21
29: 22
27: 16
28: 31
20: 29
25: 24
20: 29
26: 28
15: 31
31: 40
12: 43

28
28
26
24
22
21
20
19
18
18
17
13
12
7

1.
2.
3.
4.-9.

Kramoliš Michal - 9x
Vala Lukáš - 3x
Mičkal Radek - 2x
Špůrek Petr - 1x
Dobeš Martin - 1x
Křenek Petr - 1x
Urban Vladimír - 1x
Drda Pavel -1x
Nerád Dalibor - 1x

1. Nerád Dalibor
5 ŽK
2. Špůrek Petr
4 ŽK
3. Kramoliš Michal 3 ŽK + 1 ČK
Závěrem hodnocení trenéra Petra Urbana:
„Podzimní sezónu bych hodnotil v celku pozitivně. Mrzí
mě nezvládnutý zápas u posledního celku tabulky v Sehradicích,
kde jsme zápas úplně pokazili a tím jsme se připravili o lepší
umístění po první polovině soutěže.
Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří udělali pro úspěch
videčského fotbalu maximum, všem těm kteří se kolem fotbalu
pohybují, protože bez jejich mravenčí práce by to nešlo. Jsme jedni
z mála oddílů v kraji, kteří dlouhodobě hrajeme tak vysoko
s vlastními hráči a tak jsem Vás chtěl všechny požádat, važme si
toho a nadále nás choďte povzbuzovat v tak hojném počtu jako
doposud. I když se někdy nedaří tak věřím tomu, že ti kluci, kteří
mají moji důvěru a hrají, dělají na hřišti maximum proto, aby
každý zápas skončil naším vítězstvím.“
Vl. Basel

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého měsíce. Písemné
příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory redakční rady nemusí
být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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